
Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté! 

  Rád bych Vás seznámil s celoroční činností mladých hasičů SDH Žichlínek 

v roce 2015. Nejprve trochu statistiky. Během roku se uskutečnilo celkem 44 

schůzek mladých hasičů a to většinou v úterý, v září a květnu i v jiný vložený 

den. Kolektiv byl rozdělen na mladší, starší a dorost. Mladší jsou u nás od 5 do 

11 let, starší od 11 do 15 let, kdy záleží na roku narození dítěte. Na začátku roku 

tak bylo 13 mladších a 14 starších, na konci roku to bylo 13 mladších a 10 

starších, v kategorii dorostu jsme měli 4 kluky. Každoročním evergreenem jsou 

neočekávané odchody mladých hasičů, hlavně ve starší kategorii, což se poté 

v negativní míře projevuje i na výsledcích na soutěžích. Nabídka jiných sportů a 

kroužků v obci a blízkém Lanškrouně je znát. Naštěstí k nám přicházejí i noví, a 

tak se počet členů kolektivu drží na stálé úrovni kolem 25 dětí. Máme děti 

z Žichlínka, Tatenic, Krasíkova a Lanškrouna. Bohužel však musíme ty nově 

příchozí učit vše od začátku a sráží nás to dolů. Kolektiv vedlo během roku 

celkem 6 vedoucích, z toho 2 s kvalifikací II. stupně a 4 s kvalifikací III. stupně.  

  A teď k vlastní činnosti. Pro zlepšení životního prostředí v našem okolí jsme 

v rámci splnění podmínek celoroční činnosti v dubnu sbírali odpadky v prostoru 

Žichlínského poldru, kdy jsme se rozdělili na 2 skupiny a šli proti sobě kolem 

říčky. Sběru se zúčastnilo celkem 24 dětí spolu s vedoucími, některými členy 

našeho sboru a také s mladými hasiči s Dolního Třešňovce. 

  Další podmínkou, kterou musíme splnit, jsou odznaky odborností. Mladí hasiči 

si plnili během zimy 6 různých odborností – kronikář, strojník, preventista – 

junior, preventista, cvičitel a velitel. Dohromady si odznak splnilo 23 dětí.  

  Oblíbené akce mezi mladými hasiči jsou výlety. 27. února jsme jeli na bazén do 

České Třebové, kam jelo 17 dětí. Již tradiční akcí v červnu bývá výlet na 

dopravní hřiště do Mohelnice, kde si půjčujeme různé dopravní prostředky a 

pěkně se vyblbneme. Na tento výlet jelo 20 dětí.  

  Protože na všechny soutěže někam jezdíme, zkusili jsme tedy spolu s ostatními 

vedoucími a některými členy našeho sboru, uspořádat pro mladé hasiče 

29. března zkušební ročník soutěže, který jsme pojmenovali „Žichlínský 

tvrďák“. Pozvali jsme na ni mladé hasiče z našeho nejbližšího okolí. Přijeli hasiči 

z Dolního Třešňovce, Lanškrouna a samozřejmě z našeho sboru. Celkem 20 

soutěžících. Chtěli jsme něco jiného než jen požární útoky s nadupanými stroji 



pro pár vyvolených, ale soutěž, kde mají všichni stejné podmínky a záleží na 

každém, jak se s dráhou popere. Byla to trochu obdoba soutěží TFA pro dospělé 

hasiče, uzpůsobené pro mladé hasiče od 11 let po dorostence. Každý soutěžící 

běžel se zátěží přes překážky, motal hadice, zapojoval a roztahoval hadice, 

přenášel kanystry s vodou a plnil další úkoly. V mladší kategorii vyhrála Kateřina 

Skalická, v té starší vyhrál Michal Jakeš, oba z SDH Žichlínek. 

  Protože loni byla u nás okrsková soutěž, předvedli na ní mladí hasiči požární 

útoky, stejně jako na dětském dnu v Žichlínku 30. května. Také se zejmnéna ti 

starší a dorostenci významně podíleli na akcích pořádaných naším sborem – 

Hasičský ples a Žichlínské vinobraní. 

  Poslední červnový víkend 26. -28. 6. jsme pro mladé hasiče již podruhé 

připravili soustředění a to opět v areálu rekreačního zařízení Vysoké Pole. 

Zúčastnilo se jej 25 dětí. Na soustředění se trénovalo, během celého víkendu 

probíhala soutěž o „Nejvšestrannějšího hasiče“ ve třech kategoriích, mezi 

nejmladšími vyhrál o bod Adam Glocar, v prostření kategorii při rovnosti bodů 

Jiřík Mutl a v nejstarší vyhrála taktéž při rovnosti bodů Káťa Skalická. Starší si 

hned v pátek ve dvou skupinách vyzkoušeli azimut a transport raněného v noci 

z lesa do tábora, dále se běžel závod čtveřic s úkoly při terénním běhu, krosový 

běh lesem a další disciplíny. 

  A dostávám se k soutěžím. Na tu první jsme jeli v zimě 21. února do 

sousedního okresu Šumperk do Rohle. Jmenuje se Dovednostní štafeta a 

vychází z požárního útoku CTIF, soutěžící hlídky vážou uzle na stojanu a umísťují 

věcné prostředky, to vše na čas a štafetově. Byli jsme zde poprvé a bohužel se 

nám moc nedařilo. Hlavně mladším. V každém kole jeden chybný uzel znamenal 

nakonec 17. místo z 22 družstev. Starší měli obě kola bez chyb, ale ve 

vyrovnaném poli skončili na 13. místě z 18 družstev. Další soutěží byla až 

pohárová soutěž 24. května v Lukavici, kde se nám jako vždycky nedaří požární 

útoky, navíc tentokrát podtržené tím, že se nám týden před soutěží rozpadla ve 

starších sestava a museli jsme se naučit znovu savice. Požární útoky jsou zde 

také poznamenané různou výkonností strojů. Starší tak byli 11. ze 17 družstev, 

mladší také 11. z 23 družstev. 

  Další týden již následovalo okresní kolo Plamen v Mladkově. Před soutěží 

bychom byli spokojení s umístěním obou družstev v první desítce. Starším se to 



nepovedlo o jedno místo, hlavně vinou nezdarů a nezkušeností v požárních 

útocích, mladší naopak mile překvapili 7. místem, i když i to mohlo být lepší, 

neboť ve štafetách se nedařilo té papírově lepší hlídce a počítala se vždy ta 

druhá. Starší tedy byli 12. z 29 družstev, mladší pak 7. z 35 družstev.  

  Následující soutěže byly až na podzim a to v rychlém sledu. První byl Hasičský 

trojboj 19. září v Sudkově. Byla to první soutěž Ligy mladých hasičů okresu 

Šumperk, do které jsme se poprvé přihlásili i my. A mnozí z vás si možná položí 

otázku, proč? Je to z několika důvodů. Jedná se o celoroční soutěž (i v zimě), má 

8 dílčích kol, a až na jednu výjimku – 2 kola požárního útoku – je každá soutěž 

jiná, je všestranná, mladí hasiči sbírají zkušenosti v soutěžení s kvalitními týmy, 

neplatí se (až na jednu výjimku) startovné a na některé z nich jsme stejně 

jezdili. Tedy k zpět k Hasičskému trojboji. Soutěží 5-i členné hlídky ve střelbě, 

uzlové štafetě a 60 metrů překážek. Byli jsme tady poprvé a bez velkých 

očekávání. Výsledek však byl velmi pěkný, na „60“ Matyáš Grof skončil čtvrtý z 

30 chlapců, mladší celkově obsadili 5. místo ze 13 družstev, starší 4. místo ze 14 

družstev. 

  Týden nato 26. září se konala tradiční soutěž v Černovíře, tradičně za pěkného 

počasí - Závod požárnické všestrannosti a doplňkově 60 metrů překážek. V ZPV 

v mladší kategorii se z celkem 45 hlídek umístila naše hlídka A na skvělém 2. 

místě, hlídka B na 16., starší hlídka obsadila ze 43 hlídek 19. místo. V běhu na 

60 metrů překážek v mladší kategorii se Adam Glocar umístil na 2. místě, 

Honzík Skalický na 3. místě z 22 chlapců, ve starších Matyáš Grof dokonce 

zvítězil z 25 startujících. 

  Opět za týden 3. října jsme jeli do Šumperka na 17. ročník Šumperského 

soptíka, snad nejkvalitnější soutěže v České republice v běhu na 60 metrů 

překážek. Přivezli jsme sem 10 závodníků a za úspěch lze pro nás považovat 

postup do finále. To se podařilo polovině z nich. V přípravce Marika Dušková ze 

77 dětí byla 18., v mladších chlapcích se do finále z celkem 112 dostali tři, 

nejlepší z našich byl velice překvapivě Oliver Kučera na 13. místě, hned za ním 

Adam Glocar, Honzík Skalický na 29. místě, ve starších chlapcích skončil Matyáš 

Grof ze 78 na pěkném 21. místě. V soutěži družstev byli mladší na 10. místě z 

37, starší na 7. místě z 21. 



  17. října jsme za chladného a nevlídného počasí vyrazili do Dolní Dobrouče 

na Závod požárnické všestrannosti nového ročníku Plamen. Terén byl těžký 

a kopcovitý. V obou kategoriích jsme postavili 2 hlídky. U mladšího A jsme 

očekávali zopakování umístění mezi nejlepšími 3, jeden chybný uzel sice 

znamenal pořadí mimo medaile, nicméně i tak z toho bylo výborné 6. místo 

z celkem 61 hlídek. Ve starších se nám vůbec nedařilo, ze 60 hlídek bylo naše A 

až 24. Velkou radost nám naopak udělal náš jediný zástupce v dorostenecké 

kategorii – Matěj Dvořák. Připravoval se hlavně sám velmi pečlivě, co se týče 

učení i běhu. Úsilí se vyplatilo a Matěj Dvořák s přehledem zvítězil a rozhodně 

by se neztratil ani mezi nejstaršími.  

  Poslední soutěží roku byla Štafeta 8x50 metrů v Hrabišíně 5. prosince, 

zároveň 3. kolo Ligy MH okresu Šumperk. Jezdíme na ni každý rok a umíme ji 

dobře. I přes komplikace zranění a nemocí těsně před soutěží se nám výsledek 

docela povedl. Mladší nás velice příjemně překvapili a čas z prvního pokusu jim 

nakonec stačil na výborné 3. místo z 18 družstev. Starší si také vedli velmi dobře 

a na to, že jsme měli docela mladé družstvo, bylo konečné 6. místo ze 16 týmů 

úspěchem nad očekávání. 

  Snažíme se každý rok o nějakou změnu o pestrost, protože jak už jsem uvedl 

v úvodu nabídka v okolí je velká a je také těžké děcka udržet, protože někdo si 

raději vybere populárnější sport či méně náročný kroužek na přemýšlení a 

dovednosti. Proto bych chtěl hlavně poděkovat mladým hasičům, kteří k nám 

stále chodí a zachovávají nám přízeň, dále kolegům vedoucím, bez kterých by to 

opravdu nešlo, výboru sboru a těm členům, kteří nám jakkoliv pomáhají, dále 

chci poděkovat Obci Žichlínek za štědrý příspěvek na soustředění a ZOD 

Žichlínek za to, že u nich můžeme trénovat.  

  Děkuji za pozornost. Vedoucí mládeže SDH Žichlínek Jiří Mutl. 


